
 
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 
 

อาจารย์ผู้สอน       :        ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์  
                                  โทร. 082-3215858    E-mail: prawat.b@bu.ac.th          

 

สาขา MBA-SMEs หลักสูตรภาษาไทย Section: 7251  (วิทยาเขตกล้วยน ้าไท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นัดครั งที่ 1  
วัน : ศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 
เวลา  : 10.00 – 12.00 น. 
ห้อง  :  อาคาร 4 ชั้น 2 วิทยาเขตกล้วยน้้าไท 
 
หมายเหตุ    :   ส าหรับนัดครั้งต่อไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง  

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา No. ช่ือ-สกุล 
7-59-02-0386-0 1 นาย เรมอนด์ อู๋ 

7-59-02-0389-4 2 นาย สุชาครีย์ ทรายทอง 

7-59-02-0391-0 3 นาย สิทธิชัย ชูวงษ ์

7-60-02-0053-4 4 น.ส. วาลินี ใจเย็น 

7-60-02-0305-8 5 MISS YUTONG XIE 

7-61-02-0007-8 6 น.ส. สุจริา พ่ึงสุข 

7-61-02-0024-3 7 น.ส. ชมพูนุช วัฒนอาภา 

7-61-02-0048-2 8 น.ส. สุกัญญา วั่นเล่ง 

7-60-02-0230-8  *9   นาย ณัฏฐ์ชนาธิป ชวิะสุจินต์  

mailto:prawat.b@bu.ac.th


 
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ผู้สอน       : ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว      
                               โทร. 081-924-6069 
   E-mail: krairoek.p@bu.ac.th    
 สาขา MBA-SMEs หลักสูตรภาษาไทย Section: 7251  (วิทยาเขตกล้วยน ้าไท) 
 

 

 

 

 

 

 

 

นัดครั งที่ 1  
วัน :  เสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 
เวลา  :  9.00 – 12.00 น. 
ห้อง  :  432 
 
หมายเหตุ    :   ส าหรับนัดครั้งต่อไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 
 

 
 

 

รหัสนักศึกษา No. ช่ือ-สกุล 
7-61-02-0049-0 1 น.ส. เจนจิรา ยอดยิ่งวรพันธุ์ 

7-61-02-0059-9 2 น.ส. มนต์ชนก พรมประสานสุข 

7-61-02-0080-5 3 น.ส. นิงห์ ธรีว์ ดัง 

7-61-02-0093-8 4 นาย ธริศ ตั้งธราธร 

7-61-02-0141-5 5 น.ส. ธนัชพร อ่องยิ้ม 

7-61-02-0208-2 6 น.ส. กัณฐิกา ก้องสมุทร 

7-61-02-0228-0 7 นาย ภาคิณ ปิยะวณิชย์ 

7-61-02-0243-9 8 น.ส. นภาดา ลิ้มสุขะกร 

mailto:krairoek.p@bu.ac.th


 
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 
 
อาจารย์ผู้สอน       : 1) ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์          2) ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย         
                โทร. 081-8203593    โทร. 1125 
      E-mail: kittika.l@bu.ac.th      E-mail: veerapong.m@bu.ac.th 
 
สาขา MBA-SMEs  หลักสูตรภาษาไทย Section: 7251 (วิทยาเขตกล้วยน ้าไท) 
 

 

 

 

 

 

 

 

นัดครั งที่ 1  
วัน : เสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 
เวลา  : 14.00 – 15.00 น. 
ห้อง  : ห้องประชุม BUSEM อาคาร 9 ชั้น 3 วิทยาเขตกล้วยน้้าไท 
 
หมายเหตุ    :   ส าหรับนัดครั้งต่อไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 

 
 
 

รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกุล 
7-61-02-0248-8 1 น.ส. ณัฐพร มัชฌิมา 

7-61-02-0257-9 2 น.ส. บุณยานุช พรมเมา 

7-61-02-0278-5 3 นาย กิตติพงษ์ ซิว 

7-61-02-0280-1 4 น.ส. ศิริกมล ฉุนกลิ่น 

7-61-02-0281-9 5 น.ส. กชกร ชวิชาวนา 

7-61-02-0292-6 6 น.ส. อฌิกาภัคฆ์ ชาวศรี 

7-61-02-0302-3 7 น.ส. พิมพ์ลดา อนันต์จารุภัทร์ 

7-61-02-0017-7 8 น.ส. ธมนพัชร์ ดีแสน 

mailto:kittika.l@bu.ac.th


 
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 
 

อาจารย์ผู้สอน        : ดร. สุมนา ธีรกิตติกุล 
                                โทร. 083-5714900 
                                          อีเมล: sumanajune@gmail.com  
    

สาขา MBA-SMEs  หลักสูตรภาษาไทย Section: 7253  (วิทยาเขตรังสิต)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นัดครั งที่ 1  
วัน : พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 
เวลา  : 11.00 – 13.00 น. 
ห้อง  :  ห้องประชุม  อาคาร A7-101 วิทยาเขตรังสิต 
 

หมายเหตุ    :   ส าหรับนัดครั้งต่อไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 

รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกุล 
7-59-02-0046-0 1 MISS YUEH NING LO 

7-59-02-0411-6 2 นาย ณชิกุล สิริธนบูลย์ 

7-61-02-0030-0 3 นาย ชิษณุพงศ์ เอ้ืออารีย์ 

7-61-02-0041-7 4 น.ส. รตา ศรีธวัชพงศ ์

7-61-02-0043-3 5 น.ส. นันทิกานต์ ภิรมย์พลู 

7-61-02-0058-1 6 น.ส. ทองทราย กันล้อม 

7-61-02-0062-3 7 นาย วรธน เหล่าปิยกิตติกุล 

7-61-02-0099-5 8 น.ส. วนศิญา แสงเวช 

7-61-02-0100-1 9 นาย ภัทรพนัธุ์ ประสพผล 

7-61-02-0110-0 10 นาย เกริกพล แก้วเหมือน 

7-61-02-0120-9 11 น.ส. สรีวรรณ เจริญภักดิ ์

7-61-02-0125-8 12 น.ส. วรางค์ ทองสุกแก้ว 

7-61-02-0148-0 13 น.ส. บัณฑิตา พฒุิกมลกุล 

7-61-02-0151-4 14 MISS LO YUEH TZU 

mailto:sumanajune@gmail.com


 
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 
 

อาจารย์ผู้สอน       : ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์     
                               โทร. 2643/084-7148150  
                              E-mail: sumetee.w@bu.ac.th  
 

สาขา MBA-SMEs หลักสูตรภาษาไทย Section: 7253  (วิทยาเขตรังสิต) 
 

 

 

 

 

 

 

 

นัดครั งที่ 1  
วัน :  - 
เวลา  :  - 
ห้อง  :  - 
 
หมายเหตุ    :   ส าหรับนัดครั้งแรก อาจารย์ที่ปรึกษาจะนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง  
 
 
 
 
 
 
 

รหัสนักศึกษา No. ช่ือ-สกุล 
7-61-02-0162-1 1 น.ส. ยานซิน หวง 

7-61-02-0163-9 2 นาย สรรเสริญ กิตติโชติพันธุ์ 

7-61-02-0164-7 3 น.ส. ขวัญแก้ว กอบจิตติ 

7-61-02-0175-3 4 น.ส. สุกัลย์ วินุราช 

7-61-02-0176-1 5 นาย ณัฐพล พลพันงาม 

7-61-02-0184-5 6 นาย สิรพสิษฐ์ ปันสีทอง 

7-61-02-0185-2 7 นาย ธัญพิสิษฐ์ รอดน้าพา 



 
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 
 

อาจารย์ผู้สอน       : ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร     
                               โทร. 098-5859999 
                              E-mail: nathanicha.n@bu.ac.th 
                                         Judy2211@gmail.com 
 

สาขา MBA-SMEs หลักสูตรภาษาไทย Section: 7253  (วิทยาเขตรังสิต) 
 

 

 

 

 

 

 

 

นัดครั งที่ 1  
วัน :  เสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 
เวลา  :  14.00 - 15.00 น. 
ห้อง  :  ห้องประชุม 201 อาคาร A7 วิทยาเขตรังสิต 
 
หมายเหตุ    :   ส าหรับนัดครั้งต่อไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 

 
 
 

รหัสนักศึกษา No. ช่ือ-สกุล 
7-61-02-0216-5 1 MISS MIN LUO 

7-61-02-0238-9 2 น.ส. กฤติยาณี เรืองสินทรัพย์ 

7-61-02-0266-0 3 นาย ยอดขวัญ ผลอุดม 

7-61-02-0267-8 4 น.ส. จิดาภา สารากรบริรักษ์ 

7-61-02-0269-4 5 น.ส. วณิชยา เสือเกตุ 

7-61-02-0277-7 6 น.ส. ณัฐนันท์ บุญทันเจริญพงศ์ 

7-61-02-0285-0 7 น.ส. รัตนาภรณ์ ชรีะรมย์ 

7-61-02-0296-7 8 น.ส. อภิชญา ประชาราษฎร์นยิม 

mailto:nathanicha.n@bu.ac.th
mailto:Judy2211@gmail.com

